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Formannskapet

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
06.04.2017

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 6. april 2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll formannskapet 06.04.2017

SAKSGRUNNLAG
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 6. april 2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 6. april 2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann
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Formannskapet

04.05.2017

/

Kommunestyret

18.05.2017

FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT
OPPVEKSTSENTER I KVALSUND

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

VEDLEGG:
Utkast til revidert rom- og funksjonsprogram til nytt oppvekstsenter i Kvalsund.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 en avgrensning i dimensjonering og
plassering av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Senere korrigerte kommunestyret i vedtak
9/17 og 10/17 antall barn og elver for det nye oppvekstsenteret.

Sak 21/17

Plangrunnlaget for antall elever i det nye senteret er besluttet å være inntil 110, og
barnehagen planlegges som en 4 avdelingers barnehage, med inntil 72 telleplasser.

SAKSVURDERING:
Rom- og funksjonsprogrammet beskriver 2 løsninger med forskjellige lokaliseringer.
Alternativ 1 er fullstendig renovering av nåværende skole og alternativ 2 er en
lokalisering av et senter mellom Kvalsundhallen og rådhuset.
Utarbeidelsen av programmet bygger på tidligere arbeid utført av arbeidsgruppen som
laget et utkast i 2013. Programmet bygde på et større antall elever.
Styrende momenter
I arbeidet med revidert program har følgende vært viktig for gruppen å vurdere:
•

Arealstørrelse på nytt oppvekstsenter

•

Kostnader

•

Funksjonalitet

•

Tilpasninger

•

Godt og sikkert læringsmiljø

•

Lover & forskrifter

•

Trygghet og trivsel

•

Arbeidsmiljø

•

Kultur og fysisk miljø

Ikke alle momentene er like godt ivaretatt i de skisserte alternativene. Særlig plass og
trafikale forhold ses på som en utfordring med en renovering av skolen hvor den er i
dag.
Arealbehov
Utkastet til rom- og funksjonsprogram utarbeidet av arbeidsgruppen i 2013, skisserte et
behov for 2.233 kvm. Revidert program beskriver et arealbehov på 2.245 kvm. Dette
inkluderer også et middels stort basseng (12,5 x 5 m) i alternativ 2. I tillegg er
barnehagen utvidet med en avdeling.

Sak 21/17

Kostnadsestimat
Arbeidsgruppen har vurdert kostnadene til å være om lag 95 mill. kr. Dette inkluderer
kun bygg og ikke utgifter til innhold i senteret (infrastruktur, møbler,
undervisningsutstyr etc.). Kostnadsoverslaget vil ikke være likt for begge alternativene.
Avgrensinger
Arbeidsgruppen har ikke vurdert kostnader eller løsninger med å flytte undervisningen
dersom senteret lokaliseres hvor nåværende skole er etablert. Dersom det blir en
lokalisering av skolen i området Kvalsundhallen har heller ikke arbeidsgruppen vurdert
alternativ bruk av gammel skole.
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har bestått av tillitsvalgte, representanter fra skole og barnehage,
foreldrerepresentanter og representant for eldreråd og mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 22/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/384

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/17

Formannskapet

04.05.2017

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

10.05.2017

/

Utviklingsutvalget

11.05.2017

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

29.05.2017

/

Naturforvaltningsutvalget

07.06.2017

/

Kommunestyret

20.06.2017

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2017

Leders innstilling:
Møter i formannskapet 2. halvår 2017 legges til tirsdager kl. 10.00. Endringen gir mer
fleksibilitet med hensyn til kommunestyrets møter, og sikrer at møtene i formannskapet ikke
kommer i konflikt med innkallingsfristen for kommunestyremøtene. Datoer: 29. august, 31.
oktober og 28. november.
Møter i kommunestyret 2. halvår 2017 legges til torsdager kl. 11.00. Datoer: 14. september,
16. november og 14. desember.
Valgstyret har møte i etterkant av formannskapets møte 29. august 2017, samt 7., 10., og 11.
september.

SAKSVURDERING:
Møteplanen for 2. halvår skal følge normen med møteinnkalling syv dager i forkant av
det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som har
innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager før
det neste møtet i organet.

Sak 22/17

Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for
eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste
kommunestyremøte.
Med fordel kunne man også valgt fast dag for de enkelte utvalg, for å gjøre møteplanen
mer forutsigbar – slik det gjøres per i dag for kommunestyret på torsdager.
Forslag til møteplan 2. halvår 2017:
Aug.
Kommunestyret
Formannskapet

Sept.

Okt.

14.
29.

Omsorg- og oppvekstutvalget

4.

Nov.

Des.

16.

14.

31.

28.

30.

27.

Utviklingsutvalget
Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget
Valgstyret (FSK)

29.

7.
10.
11.

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for
kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

Sak 22/17

Rådmannens tilråding:

Aug.
Kommunestyret

Sept.

Okt.

14.

Formannskapet

29.

Omsorg- og oppvekstutvalget

4.

Utviklingsutvalget
Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget
Valgstyret (FSK)

29.

7.
10.
11.

Gunnar Lillebo
rådmann

Nov.

Des.

16.

14.

31.

28.

30.

27.

Sak 23/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/387

Arkiv: 080

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/17

Formannskapet

04.05.2017

/

Kommunestyret

18.05.2017

VALG AV REPRESENTANT OG VARAMEDLEM TIL
FINNMARK FRILUFTSRÅD FOR
KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
-

Saksprotokoll, kommunestyret, sak 18/16 07.04.2016
Vedtekter, Finnmark friluftsråd
e-postinnkalling til årsmøte og seminar, Finnmark friluftsråd.
Oversikt, Finnmark friluftsråd - politisk valgte
Karasjok 2017 – møteinnkalling, årsmøte.

SAKSOPPLYSNINGER:
I utvalgssak 18/16 (arkivsak 16/128) den 7. april 2016 vedtok Kvalsund kommunestyre
at Kvalsund kommune skulle være medlemskommune i Finnmark friluftsråd, og
godkjente samtidig Friluftrådets foreslåtte vedtekter.

Sak 23/17

I Finnmark friluftsråds vedtekter § 4 heter det blant annet:
«Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes
hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet består av 1 representant
med personlig varamedlem fra hver medlemskommune valgt for
kommunestyreperioden av kommunen. Årsmøtet er beslutningsdyktig når
minst halvparten av representantene er tilstede.»
I innkallingen til årsmøtet i Finnmark friluftsråd (e-post) presiseres det:
«Som kjent er friluftsrådet organisert med en administrativ kontaktperson og
politisk valgt utsending til årsmøtet. Ikke alle kommuner har valgt sin
utsending. Vedlagt følger oversikten. Der kontaktperson mangler er
ordfører ført opp som kontaktperson. Dersom kommunene ønsker å delta
med flere personer fra administrasjon eller politikk er det bare en fordel.»
Se også vedlagt oversikt over politisk valgte i Finnmark friluftsråd. Kvalsund
kommune har ikke valgt representant og varamedlem til Finnmark friluftsråd. Aina
Holmgren fungerer som administrativ kontaktperson.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommunestyre velger en representant med personlig varamedlem blant de
folkevalgte i kommunen. Representanten og varamedlemmet vil sitte som kommunens
utsending til Friluftsrådet ut kommunestyreperioden, og delta på rådets årsmøter.
Det foreligger ingen begrensninger på hvem som kan velges i vedtektene til Finnmark
friluftsråd.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilråding.
Gunnar Lillebo
rådmann

